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Формуванню житлової інфраструктури українських міст в останні роки приділяється
значна увага. Житлово-комунальне господарство є об’єктом  дослідження багатьох
вітчизняних вчених, на державному рівні розроблена стратегія розвитку галузі на
найближчий період [1]. Причина підвищеної уваги – катастрофічне погіршення стану
житлової інфраструктури. За деякими даними, рівень її зношення складає від 70% до
80%.

  

Аналіз стану житлової інфраструктури слід проводити на основі етапів формування
житлового фонду. Найбільша частка житлового фонду – це будинки часів СРСР,
починаючи з середини 90-х років активного розвитку дістали об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ).      

  

Розвиток ОСББ [2], [3], [4], як елемент загальної стратегії розвитку галузі,  повинен
демонополізувати ЖКГ та перенести відповідальність за стан інфраструктури на
мешканців. Інша справа – за рахунок розвитку ОСББ не можна вирішити проблеми
мешканців всіх будинків. Житловий фонд слід розглядати в такому випадку не через
призму новобудов, а як складну систему взаємопов’язаних об’єктів, що створюють
ресурсну базу міста.

  

Житлово-експлуатаційні контори є підприємствами-природними монополістами, що
забезпечують обслуговування не елементу інфраструктури, а всього фонду, причому
вартість та якість послуг  підлягають регулюванню.

  

З одного боку, стратегія розвитку ЖЕКів повинна формуватись виходячи з особливості
даних підприємств в конкурентному середовищі. На прикладі КСП «Харківміськліфт» [5]
наведені такі операції процесу стратегічного управління:
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- аналіз і визначення місії організації;
- визначення довгострокових цілей і задач;
- аналіз і розробка стратегії для їх досягнення;
- здійснення стратегії через проекти, включаючи контроль виконання задач і
корегування відхилень від намічених планів.

  

З іншого боку, підприємства-природні монополісти не можуть визначати місію як
забезпечення конкурентоспроможності. Намагатись підвищувати
конкурентоспроможність за рахунок змін організаційної структури підприємства, означає
стимулювати руйнівну конкуренцію. Руйнівна конкуренція, призведе до неможливості
економити на масштабах виробництва та зростання необґрунтованих витрат.

  

Стратегія розвитку житлово-експлуатаційних контор полягає у створенні середовища
функціонування для забезпечення потреб мешканців. Тому формувати стратегію
необхідно виходячи з вимог мешканців: якісні послуги та відповідна ціна. Регулюючі
органи виконують задачі корегування стратегії до рівня можливості мешканців
сплачувати за послуги.

  

Якість послуг житлово-експлуатаційних контор повинна досягатися в результаті
ефективного розпорядження ресурсами міста. Таким чином, при плануванні стратегії,
потрібно враховувати два аспекти: по-перше, ЖЕКи повинні стати підприємствами не
експлуатаційними. Експлуатаційна функція стимулює витратний механізм, наслідком чого
є нерозуміння платників  необхідності фінансування заходів, що вони не можуть відчути
на собі.

  

Мешканцям слід самостійно вирішувати проблеми експлуатації, оскільки для її
забезпечення можливі як конкуренція, так і реалізація права індивіда самому обирати
рівень якості послуг. Житлові контори, виходячи з природно - монопольних ознак,
повинні стати інвестиційними центрами на утриманні яких буде знаходитись вся житлова
інфраструктура. Це дозволить формувати стратегію знизу – мешканці спочатку
розробляють план розвитку власного будинку, після чого міська влада через механізм
використання ресурсів створить можливість подальшого інвестування.

  

По-друге, не всі мешканці можуть бути інвесторами, а тому регулюючі органи повинні, в
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межах формування стратегії, враховувати потребу у гарантуванні мінімального рівня
якості послуг.

  

Місцева влада, здійснюючи формування сучасної житлової інфраструктури, повинна
враховувати стан всього господарства міста, а тому стратегія розвитку
житлово-експлуатаційних контор має забезпечити ефективність галузі шляхом:

  

- визначення  мешканцями перспектив розвитку будинків;
- аналізу інвестиційної бази міста;
- визначення тарифів з врахуванням інвестиційно-експлуатаційної складової;
- складання проектів робіт з розвитку інфраструктури.
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